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Ακραίες θερµοκρασίες 
σε ολόκληρη 
την Αυστραλία, 
µεγάλος κίνδυνος 
πυρκαγιάς
Οι ασυνήθιστα υψηλές θερµοκρασίες 
έχουν οδηγήσει τις αρχές να απαγορεύ-
σουν το άναµµα φωτιάς σχεδόν σε όλη 
την χώρα και ιδιαίτερα στη Νότια Αυστρα-
λία. Μια ευρεία περιοχή που εκτείνεται 
σε µεγάλο µέρος της νότιας Αυστραλίας 
αναµένεται να πληγεί από θερµοκρασί-
ες από 10C έως 14C υψηλότερες από τις 
συνήθεις για αυτή τη χρονική περίοδο, 
σύµφωνα µε την Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές 
τις περιοχές έχουν ήδη λάβει οδηγίες 
να πίνουν άφθονο νερό, να αποφεύγουν 
να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια των πιο 
θερµών ωρών της ηµέρας και να φρο-
ντίζουν εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι 
στη ζέστη. Οι λουόµενοι που ελπίζουν να 
δροσιστούν στη θάλασσα, έχουν επίσης 
συµβουλευθεί να προσέχουν, αφού τέσ-
σερις άνθρωποι πνίγηκαν την Παραµονή 
των Χριστουγέννων και την Ηµέρα των 
Χριστουγέννων. Η Βικτώρια θα αντιµε-
τωπίσει αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς µε 
συνολικές απαγορεύσεις πυρκαγιάς που 
έχουν δηλωθεί για την Πέµπτη στις περι-
οχές Mallee και Wimmera, ενώ η Νότια 
Αυστραλία θα έχει απαγορεύσει τη χρήση 
σε 10 περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων 
των λόφων Lofty Ranges και της χερσο-
νήσου Yorke. Στη ∆υτική Αυστραλία την 
Τετάρτη και την Πέµπτη οι θερµοκρασίες 
σε κάποιες περιοχές ξεπέρασαν τους 45 
βαθµούς Κελσίου.

Αδειάσαµε τα µαγαζιά 
την Boxing Day 
Αγορές 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην Αυστραλία

Στα 2,5 δισεκατοµµύρια δολάρια υπολογίζεται ότι ήταν ο 
τζίρος των καταστηµάτων λιανικής την εποµένη των Χρι-
στουγέννων που αρχίζουν οι µεγάλες εκπτώσεις, ενώ µέχρι 
τις 15 Ιανουαρίου οι Αυστραλοί αναµένεται να ξοδέψουµε 
πάνω από 18 δισεκατοµµύρια δολάρια σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Ένωσης Αυστραλών Λιανοπωλητών (Australian 
Retailers Association). Οι καταναλωτές της ΝΝΟ οδηγούν 
την κούρσα της υπερκατανάλωσης και υπολογίζεται ότι 
ξόδεψαν περίπου 790 εκατοµµύρια δολάρια την Τετάρτη, 
ακολουθούµενοι από τους καταναλωτές της Βικτώριας που 
ξόδεψαν 786 εκατοµµύρια δολάρια. (Αναλυτικά τα ποσά 
που ξόδεψαν οι Αυστραλοί για αγορές την Boxing Day: 
ΝΝΟ: 790.168.573, δολάρια, Βικτώρια: 786.424.785, 
Κουίσνλαντ: 409.787.630 δολάρια, Νότια Αυστραλία: 
133.418.600 δολάρια, ∆υτική Αυστραλία: 216.972.216 
δολάρια, Τασµανία: 55.143.193 δολάρια, Βόρεια Επικρά-
τεια: 24.576.136 και Καµπέρα 51.608.998 δολάρια).

Ο Σκοτ Μόρισον και ο Συνασπισµός 
εξακολουθούν να είναι δηµοφιλείς 
ανάµεσα στους baby boomers, αλλά 
η υποστήριξη των τελευταίων µει-

ώνεται σταδιακά και σταθερά σύµφωνα µε 
την τελευταία δηµοσκόπηση της Newspoll. 
Ο Μόρισον εξακολουθεί να είναι ο προτι-
µώµενος πρωθυπουργός σε σχέση µε τον 
Μπιλ Σόρτεν, αλλά χάνει έδαφος σε σχέ-
ση µε τους πιο ηλικιωµένους ψηφοφόρους, 
σύµφωνα µε την τελευταία τριµηνιαία ανά-
λυση της Newspoll. Ο κ. Μόρισον προηγεί-
ται του κ. Σόρτεν µε 50 τοις εκατό έναντι 32 
τοις εκατό στους ψηφοφόρους ηλικίας 50 
ετών και άνω και 42 τοις εκατό έναντι 36 

τοις εκατό µεταξύ των ατόµων ηλικίας 35 
έως 49 ετών. 
Ωστόσο, η στήριξη προς τον κ. Μόρισον 
µεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας άνω των 
50 ετών έχει υποχωρήσει, µε το 45% να εκ-
φράζει δυσαρέσκεια για την απόδοσή του, 
σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που καλύπτει 
την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου µέχρι 
σήµερα και η οποία διεξήχθη αποκλειστικά 
για την εφηµερίδα «The Australian». Ο Συ-
νασπισµός συνεχίζει προηγείται του Εργα-
τικού Κόµµατος µε 40 τοις εκατό έναντι 37 
τοις εκατό µεταξύ των baby boomers, αλλά 
οι ψηφοφόροι των ηλικιακών οµάδων 18-
34 και 35-49 προτιµούν τους Εργατικούς.

Εγκαταλείπουν τον Μόρισον 
οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι
…σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις




